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1 Voorstelling van de afdeling 

Het team van 6B heet jullie van harte welkom op de dienst neurologie, neurochirurgie, MKA & 

plastische heelkunde. 
 
Wij bevinden ons in het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) campus Middelheim. We hopen dat deze 
stage een zeer aangename en leerrijke ervaring wordt voor jou. Deze brochure zal je alvast wegwijs 
maken op onze afdeling. 

Om het voor jullie overzichtelijk te maken, overlopen we onze 4 disciplines: 

1) Neurochirurgie 

a) Neuro-orthopedie: 

• Hernia discalis 

• Laminectomie 

• Spine-unit: PLIF / ALIF / XLIF 

b) Neurochirurgie: 

• Hersenbloedingen met soms drainages via boorgaten in de schedel 

• Tumoren van het zenuwstelsel 

• Hersentumoren met zo nodig als diagnosemiddel stereotactische of open biopsie. 

Mogelijke gevolgen: 

(a) Motorische uitval 

(b) Cognitieve stoornissen: 

➢ Handelingsstoornissen zoals dyspraxie, apraxie, neglect 

➢ Spraakstoornissen zoals afasie 

c) Pijnkliniek 

• Observatie rond chronische pijn 

• Plaatsen van neuromodulatie en pijnpompsystemen 

2) MKA 

a) Osteotomie 

• Bimax, Trimax, TPD 

b) Halsklierevidementen 

• Parotis 

c) Trauma/breuken 

d) Tumorectomie met flap 

• SCC 

• BCC 

• Plaveiselcel carcinoom 

3) Plastische heelkunde 

a) Borstchirurgie 

b) Esthetische lichaamschirurgie 

• Abdominoplastie 

• Dijlift,… 

c) Borstreconstructie met diepflap 

d) Verwijderen van huidtumoren + evt. reconstructie 
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4) Neurologie 

De meest voorkomende pathologieën: 

• CVA (Cerebro Vasculair Accident) 

• TIA (Transient Ischemisch Attack) 

• Epilepsie 

• Ziekte van Parkinson 

• MS (Multiple Sclerose) 

• Dementie 

• Commotio 

• Bewustzijnsstoornissen 

• Meningitis 

• Gangproblemen/ motorische problemen / evenwichtsproblemen 

• Hoofdpijn/ zenuwpijnen 

Tevens hebben we op de afdeling 4 medium care bedden en 4 stroke bedden. Hier worden patiënten 

doormiddel van monitoring extra in het oog gehouden. Deze patiënten vallen per shift onder de 

verantwoordelijkheid van 1 verpleegkundige. Op medium care worden enkel patiënten van 

neurochirurgie en MKA opgenomen. Op stroke worden patiënten voor neurologie opgenomen voor 

een minimumtijd van 48u.  

2 Contactgegevens 

Adres: ZNA Middelheim 
 Lindendreef 1 
 2020 Antwerpen 

 03 280 31 11 (algemeen) 

 

 Route 625 
 03 280 36 71 (afdeling) 
 03 280 36 68 ( medium care) 

 

Afdelingshoofd: Anaïs Verhoeven 
 anais.verhoeven@zna.be 
 03 280 34 64 

  

Mentoren:               Anna Lemmens 
 Anna.lemmens@zna.be 
 
 Sam Teunen 

 Sam.teunen@zna.be 
 

 Julie Van Dyck 
 Julie.vandyck@zna.be 
 

mailto:anais.verhoeven@zna.be
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3 Afdelingsplan 

De afdeling bevat 8 éénpersoonskamers, 5 tweepersoonskamers, een medium care voor 4 personen 

en een stroke unit voor 4 personen. Op elke kamer is een televisie voorzien, een koelkast en een 

kast met slot op. WIFI is voor iedereen in het ziekenhuis gratis en te vinden onder de naam 

“ZNAopen”. 

4 Verwachtingen naar de student toe 

Je bent hier om te leren. Er wordt dus zeker niet verwacht dat je alles kent en kunt. 

Maar wat wordt er wel verwacht: 

• Positieve en gemotiveerde houding. 

• De wil om bij te leren en dus de capaciteit om opbouwende kritiek te aanvaarden. 

• Kritisch zijn, vooral over je eigen werk. 

• Fouten toegeven en hieruit leren. 

• Een patiëntgerichte visie hebben. 

• Kunnen werken volgens integrerende verpleegkunde. 

• Kunnen werken in teamverband. 

Nog enkele tips: 

• Bouw inzicht op over de pathologieën die je op onze dienst gaat zien. 

• Probeer je in te leven in de situatie van de patiënt en toon respect en empathie. 

• Indien je iets niet weet, niet kunt of twijfelt: VRAAG HET! We zijn er om je te helpen. 

• Zijn er problemen: bespreek het met de hoofdverpleegkundige, de mentoren of eventueel 

een collega waarbij jij je goed voelt. 

• Wil je uitleg over technieken, vraag het dan aan de verpleegkundige of aan een dokter.  

• Je kan zelf ook veel informatie vinden op het Kwaliteitsportaal. 

• Vraag ZELF naar je dagevaluatie aan de verpleegkundige waarmee je gewerkt hebt. 

Dagreflectie ten laatste 30 min voor einde shift laten invullen. 

• Vermits een aantal van onze patiënten door hun ziektebeeld niet in staat zijn om hun noden 

duidelijk over te brengen is een goede observatie essentieel. 

• Rapporteren (zowel mondeling als schriftelijk) is zeer belangrijk! Zowel voor de patiënt, de 

verpleegkundige als de artsen. 
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4.1 Stagetraject student 2de jaar 

• Inzicht krijgen in neuro-, MKA- & plastische chirurgie en neurologische pathologie. Je kennis 

verruimen in de dienst gebonden pathologieën en medicatie. Ga hier zelf mee aan de slag. 

Het is belangrijk dat je weet waarmee je bezig bent. Op je TTE en EE zal dit door ons ook 

bevraagd worden. Zie het als een soort kennistest.  

• Inzicht verwerven in de multidisciplinaire samenwerking. 

• Inzicht krijgen in de specifieke aandachtspunten/zorgen bij patiënten met slikproblemen, 

krachtsverlies, verlamming, afasie, … 

 

Als 2de jaar student krijgt je enkele patiënten toegewezen, dit natuurlijk naar gelang jouw 

kennen en kunnen. 

• Totaalzorg zal gebeuren door de student zelf, steeds onder supervisie van de toegewezen 

verpleegkundige. 

Totaalzorg houdt in: 

➢ Hygiënische zorgen, mondzorg, haren wassen & kammen, parameters nemen, 

evalueren en noteren, comfort patiënt, nazorg kamer, … 

➢ Opvolgen van onderzoeken 

➢ Dokter orders uitvoeren 

➢ Briefing van patiënten volgens ISBARR 

➢ Volledige anamnese (eerste beoordeling bij opname) uitwerken en nemen van 

parameters 

➢ Correct invullen + zorgplanning van jouw toegewezen patiënten in het 

verpleegdossier 

• Correct toepassen van handhygiëne 

• Correct toepassen van patiëntidentificatie 

• Wees leergierig door operaties en handelingen die je nog niet geleerd hebt mee te volgen 

• Initiatief nemen 

• Aangeleerde technieken: zelf voor te stellen 

• Opbouwen van een professionele relatie met andere collega’s 

• Goede relatie met de patiënten opbouwen 

4.2 Stagetraject student 3de jaar 

• Inzicht krijgen in neuro-, MKA- & plastische chirurgie en neurologische pathologie. Je kennis 

verruimen in de dienst gebonden pathologieën en medicatie. Ga hier zelf mee aan de slag, 

het is belangrijk dat je weet met wat je bezig bent. Op je TTE en EE zal dit door ons ook 

bevraagd worden. Zie het als een soort kennistest.  

• Inzicht verwerven in de multidisciplinaire samenwerking 

• Inzicht krijgen in de specifieke aandachtspunten/zorgen bij patiënten met slikproblemen, 

krachtsverlies, verlamming, afasie, … 
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Als 3de jaar student krijgt je enkele patiënten toegewezen, dit natuurlijk naar gelang jouw 

kennen en kunnen. 

• Totaalzorg zal gebeuren door de student zelf, steeds onder supervisie van de toegewezen 

verpleegkundige. 

Totaalzorg houdt in: 

➢ Hygiënische zorgen, mondzorg, haren wassen & kammen, parameters nemen, 

evalueren en noteren, comfort patiënt, nazorg kamer, … 

➢ Opvolgen van onderzoeken 

➢ Nieuwe medische orders uitvoeren en in orde brengen 

➢ Briefing van alle toegewezen patiënten volgens effectieve communicatie (ISBARR) 

➢ Volledige anamnese (eerste beoordeling bij opname) uitwerken en nemen van 

parameters 

➢ Correct invullen + zorgplanning van jouw toegewezen patiënten in het 

verpleegdossier 

• Correct toepassen van handhygiëne 

• Correct toepassen van patiëntidentificatie 

• Wees leergierig door operaties en handelingen die je nog niet geleerd hebt mee te volgen 

• Initiatief nemen 

• Aangeleerde technieken uitoefenen 

• Opbouwen van een professionele relatie met andere collega’s 

• Zorg voor de patiënten op medium care en stroke unit: 

➢ Aankoppelen aan monitor na verzorging, onderzoeken of ontkoppeling 

➢ Het observeren en noteren van parameters, bij afwijkende waarden controleren en 

rapporteren 

• Technische handelingen: bloedafname, infusen prikken, sonderen, plaatsen van een 

maagsonde, eenvoudige en complexe wondzorgen,… 

• Assisteren bij LP  

• Patiënten mee voorbereiden op onderzoeken 

4.3  4de jaar en Nederlandse studenten 

• Inzicht krijgen in neuro-, MKA- & plastische chirurgie en neurologische pathologie. Je kennis 

verruimen in de dienst gebonden pathologieën en medicatie. Ga hier zelf mee aan de slag, 

het is belangrijk dat je weet met wat je bezig bent. Op je TTE en EE zal dit door ons bevraagd 

worden. Zie het als een soort kennistest.  

• Inzicht verwerven in de multidisciplinaire samenwerking 

• Inzicht krijgen in de specifieke aandachtspunten/zorgen bij patiënten met slikproblemen, 

krachtsverlies, verlamming, afasie, … 

 

Als 4de jaar en Nederlandse student sta je voor een langere tijd bij ons. Jullie traject ziet er naast 

dat van andere studenten een beetje anders uit. Het is vooral meer uitgebreid. Alsnog zien de 

grote lijnen er hetzelfde uit met de andere studenten. 
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Als 4de jaar en Nederlandse student krijg je enkele patiënten toegewezen, dit natuurlijk naar 

gelang jouw kennen en kunnen. Totaalzorg zal gebeuren door de student zelf, steeds onder 

supervisie van de toegewezen verpleegkundige. 

Totaalzorg houdt in: 

➢ Hygiënische zorgen, mondzorg, haren wassen & kammen, parameters nemen, 

evalueren en noteren, comfort patiënt, nazorg kamer, … 

➢ Opvolgen van onderzoeken 

➢ Nieuwe medische orders uitvoeren en in orde brengen 

➢ Briefing van alle toegewezen patiënten volgens effectieve communicatie (ISBARR) 

➢ Volledige anamnese (eerste beoordeling bij opname) uitwerken en nemen van 

parameters 

➢ Correct invullen + zorgplanning van jouw toegewezen patiënten in het 

verpleegdossier. 

• Correct toepassen van handhygiëne 

• Correct toepassen van patiëntidentificatie 

• Wees leergierig door operaties en handelingen die je nog niet geleerd hebt mee te volgen 

• Initiatief nemen 

• Aangeleerde technieken uitoefenen 

• Opbouwen van een professionele relatie met andere collega’s 

• Zorg voor de patiënten op Medium care en stroke unit: 

➢ Aankoppelen aan monitor na verzorging, onderzoeken of ontkoppeling. 

➢ Het observeren en noteren van parameters, bij afwijkende waarden controleren en 

rapporteren 

• Technische handelingen: bloedafname, infusen prikken, sonderen, plaatsen van een 

maagsonde, eenvoudige en complexe wondzorgen,… 

• Assisteren bij LP 

• Patiënten mee voorbereiden op onderzoeken 

• Nachten: 

➢ 1ste nacht: vooral observeren wat de nacht inhoudt/nachtelijke taken 

➢ 2de nacht: enkele patiënten/verpleegdossiers voor je rekening nemen (onder 

supervisie) 

➢ 3de nacht: 1 kant van de gang voor je rekening nemen (onder supervisie) 

Als je stage start, krijg je van één van de mentoren een document waar het geoogde stagetraject 

staat op uitgelegd. 
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5 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk regelement van de afdeling is terug te vinden op de afdeling zelf. 

6 Dagindeling 

07:00:  Dienstoverdracht met de nachtdienst 

Stroke en gang worden samen gebrieft 

MC wordt apart gebrieft 

Bloedname worden door de nachtdienst genomen. Als je bloednames wilt afnemen, vul je de 

dag voordien het papier in en worden het aantal gewenste bloed afnames opzij gelegd (max 2 

bloedafnames per student). 

Ontbijt wordt uitgedeeld door voedingshostessen dus voorzien dat patiënten goed recht zitten 

en medicatie genomen hebben 

Ochtendmedicatie van 8u wordt uitgedeeld 

7u30 dokterstoer neurochirurgie 

8u15 dokterstoer neurologie 

Opname nieuwe patiënten b.v. voor OK …(kan gedurende gans de dag ) 

Toedienen van insuline + diabetesschema II prikken 

Dagelijks toilet (eerst OK-patiënten) + verzorging + verbanden 

Opdekken van bedden 

Opruimen van de linnenkarren + vervangen van volle linnenzakken  

+ aanvullen waar nodig b.v. badkamer, medium-care 

10:00: Koffiepauze 

Opname nieuwe patiënten b.v. voor OK …(kan gedurende gans de dag ) 

10:15: Verbandtoer waar nog niet gedaan + nazien verbanden bij OK patiënten die reeds gedaan zijn 

‘s morgens (lekken van redons) + parameters nemen + aanvullen karretjes & reinigen 

Tijdens de verbandtoer wordt er op de kamer een briefing aan de patiënt gegeven over het 

verdere verloop van de dag en de medicatie. Op deze manier wordt de patiënt betrokken in zijn 

zorgproces 

Watertoer + opruimen nachtkastjes + beker met rietje voorzien voor OK patiënten + eventueel 

urinaal 

Opruimen spoelruimte 

Afdrukken overdrachtsformulieren 
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MVG-score in verpleegdossier 

12:00:  Uitdelen medicatie + nazicht inname 

Diabetesschema I of II 

Uitdelen middagmaal 

Zorgen dat patiënten recht zitten voor eten 

Wisselhouding bedlegerige patiënten door late ploeg + patiënten die incontinent zijn  nakijken 

13:00: Afname temperatuur + pijn + stoelgang & registreren in verpleegdossier 

Opname nieuwe patiënten en preoperatief in orde brengen (kan gedurende gans de dag) 

13:45: Algemene dienstoverdracht met de voltallige late ploeg 

Medium care wordt apart gebrieft. 

14:15:  Opruimen bedden + kastjes ontslagen patiënten + reinigen door kuisvrouw + opdekken bed + 

nodige formulieren en water op nachtkastje 

16:00: Uitdelen medicatie + nazicht inname + inspuitingen, verbanden, IV medicatie van 18u noteren 

en aftekenen +… 

17:00: Diabetesschema I of II 

18:00: Toedienen medicatie + eventuele sondevoeding 

Uitvoeren van de nodige behandelingen (+ nazicht patiënten Post-OK) 

Decubituspreventie bij bedlegerige patiënten + desnoods helpen op medium care/stroke 

Opruimen verbandkar, linnenzakken en vuilzakken zo nodig 

Afdrukken bewegingsstaat 

Invullen zorgzwaarte dienst 

Overdrachtspapieren afdrukken 

Medicatie klaarzetten voor volgende dag 

19:00: Pijnregistratie uitvoeren bij alle patiënten 

Het nodige afwerken + in verpleegdossier kort verslag noteren van de afgelopen dag  

Afruimen van nog achtergebleven plateaus, kast leegmaken en in de 

verdeelkeuken zetten in het rek. 

Algemene orde van de kamer handhaven 

20:00: Medicatie uitdelen + nazicht inname 
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Patiënten klaarmaken voor nacht 

21:15: Briefing aan de nachtploeg 

7 Eerste stagedag 

De studenten krijgen hun eerste stagedag een rondleiding op de afdeling gevolgd door een gesprek 

met één van de mentoren en eventueel de hoofdverpleegkundige over de verwachtingen naar de 

student toe en van de student uit. 

Tevens worden dan de doelstellingen van de student bekeken en besproken naar haalbaarheid. Dus 

niet vergeten mee te brengen de eerste dag. 

7.1 Afspraken 

- Toewijzing 1 verpleegkundige per dag 

• Dit staat duidelijk aangegeven op de urenlijst (zie legende) 

- De Nederlandse studenten en de studenten van het 3de en 4de jaar met een langere stageperiode 

wisselen de zaal af met de medium care/stroke 

- Bij problemen tijdens de stage kan je steeds terecht bij één van de mentoren of 

hoofdverpleegkundige 

- Op de eerste dag van de stage krijg je nog extra informatie specifiek over de afdeling 

- Bij ziekte of onverwachte problemen: de dienst tijdig telefonisch verwittigen op 

03/280 36 71. Indien dit niet correct gebeurt, wordt dit doorgegeven en kan er beslist 

worden om je stage te beëindigen. 

7.2 Stage-uren 

Ruim op voorhand stellen wij jouw uren op.  

Deze bestaan uit: 

• een vroeg dienst van 7u tot 15u 

• een late dienst van 12u tot 20u ( 2de en 3de jaar) 

• een late dienst van 13u30 tot 21u30 (4de jaar en Nederlandse studenten) 

• Nacht dienst van 21u15 tot 7u15 (3de, 4de jaar en Nederlandse studenten) 

Wij verwachten van jou dat je minimaal twee weken voor de aanvang van jouw stage met ons 

communiceert in verband met verplichte lesdagen (die tijdens de stageweken vallen), dagen van 

samenwerking met stagebegeleidster en eventuele dagen die jij graag vrij wenst. 

Ook geef je door hoeveel weekends je moet werken, of je nachten wil doen en welke feestdagen 

(als deze in je stageweek vallen) je wel of niet mag werken. 
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Word je stage opgesplitst door een vakantie, dan geef je door wanneer je vakantie neemt en 

wanneer je werkt. Sommige vakanties zijn verplicht en andere zijn vrij in te vullen, al dan niet door 

stage. 

Wij doen ons uiterste best om de uren zo goed mogelijk in te plannen. Zodat elke student zoveel 

mogelijk leerkansen krijgt. 

Indien er bij aanvang van je stage toch problemen blijken, probeer je dit eerst op te lossen met 

medestudenten, indien niemand je kan helpen dan benader je één van de mentoren. 

Studenten die onderling wisselen is toegelaten, zolang er continuïteit bestaat en de mentor op de 

hoogte is. 

8 Meest gebruikte afkortingen 

- ACDF = anterieure cervicale discectomie & fusie 

- ANI = acute nier insufficiëntie 

- ALIF = anterieure lumbale interbody fusie 

- BCC = basocellulair carcinoom 

- CNI = chronische nier insufficiënte 

- DNR = do not reanimate 

- HD = hernia discalis 

- LAM = laminectomie 

- NPO = niets per os 

- MHD = micro hernia discalis 

- MM = maligne melanoom 

- OS = osteosynthese 

- PIL = peridurale infiltratie lumbaal 

- PLIF = posterieure lumbale interbody fusie 

- SAB = subarachnoidale bloeding 

- SCC = spinocellulair carcinoom 

- SDH = subduraal hematoom 

- TC = tumor cerebri 

- VOSM = verwijderen osteosynthese materiaal 

- XLIF = extreme lateral interbody fusion 

 

 

 

 

 



Neurologie, Neurochirurgie, MKA & Plastische heelkunde 

19/7/2022 Anna Lemmens, Sam Teunen, Julie Van Dyck
  13 / 13 

9 Algemene aandachtspunten 

- Neurochirurgie 

• Vraag altijd na aan de verpleegkundige of de patiënt mag opkomen. Haal nooit iemand 

uit bed zonder dit na te vragen. Bij elke rugoperatie kan dit anders zijn. Hier even een 

overzicht: 

▪ MHD: 6u bedrust, hoofdeinde mag max 30° hellen 

▪ LAMINECTOMIE: bedrust tot volgende ochtend 

▪ Fusies: bedrust tot volgende ochtend, patiënt geeft zelf aan wat lukt. Dient dag 

1 post OK op zijn minst even aan zijkant van het bed te zitten of op een stoel. 

▪ Tumor cerebri 

▪ Dura lek 

• Controle drains 

• Gebruik bij rugpatiënten steeds een platte bedpan 

• Rugpatiënten worden steeds gedraaid ‘in blok’ 

• Bij het opkomen wordt er door ons, verpleegkundigen en zorgkundigen, toezicht 

gehouden op correcte rughygiëne 

• Rugpatiënten mogen GEEN gebruik maken van een papegaaienstok aan bed om zich te 

verleggen. Deze wordt omhoog gehangen of verwijderd. 

- MKA 

• Controleer altijd of de patiënt mag eten of niet. Dit staat duidelijk op het briefblad. 

 

- Plastische heelkunde 

• Houding bij een abdominoplastie dient altijd gebogen benen te hebben en rug moet 40° 

recht staan 

• Controle drains: meer dan 100ml/u is arts contacteren 

- Neurologie 

• Controleer altijd of de patiënt mag eten of niet. Dit staat duidelijk op het briefingblad 

• Haal een patiënt nooit alleen uit bed als deze een hemiplegie of parese heeft 

 

Wij wensen jullie een leerrijke stage toe! 

 


